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Apresentação

O relato de experiência que se segue destina-se aos professores de Língua
Portuguesa (Letras, Linguística) que utilizam produções cinematográficas (filmes,
séries, desenhos e outros) como recursos didáticos e pedagógicos para o
desenvolvimento de práticas de leitura em sala de aula. De nossa experiência,
enfocaremos o ensino de Língua Portuguesa na disciplina de Português
Instrumental da Universidade Federal de Viçosa (UFV). Tal relato de experiência
mostra-se pertinente uma vez que o recurso didático cinematográfico é bastante
utilizado em sala de aula. Entretanto, este recurso carece de estratégias de
ensino e aprendizagem que articulem teorias de linguagem ao objeto de
apreciação. Diante dessa constatação, relataremos uma experiência de ensino
que articulou o objeto fílmico com teorias de leitura, como proposto por MoitaLopes (1996) e Pietri (2007). Apesar de descrevermos uma experiência de
ensino na universidade, acreditamos que as estratégias de ensino criadas podem
ser utilizadas em outros ambientes de ensino aprendizagem de língua materna.

Caracterização da unidade de ensino

A Universidade Federal de Viçosa (UFV) é uma instituição de ensino
superior de administração federal composta por três campi: Viçosa, Florestal e
Rio Paranaíba. O presente relato diz respeito ao trabalho desenvolvido na
disciplina LET 100, em apenas uma das turmas localizada no campus Viçosa.
Normalmente,

a

cada

semestre,
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é

dada

por

diferentes
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professores, pois são oferecidas cerca de 7 turmas. Para o nosso relato,
escolheu-se uma turma de português instrumental, cuja ementa corresponde ao
trabalho com a leitura e a escrita de gêneros acadêmicos. As turmas, em geral,
são formadas por alunos jovens (entre 18 e 24 anos) de diferentes cursos, cujos
conhecimentos acadêmicos ainda estão em fase de aprimoramento. A turma em
foco para este relato de experiência – 2010/2 – era composta por 45 alunos,
desses, 20 cursavam Educação Infantil e os outros cursavam Ciências Contábeis,
Administração e Direito. Em sua maioria, os alunos apresentavam dificuldades
básicas de escrita e pouco hábito de leitura. Além disso, vale ressaltar que os
alunos de Educação Infantil estavam no segundo período e os outros eram
alunos de quarto período.

Fundamentação teórica

Para subsidiar o trabalho com as produções cinematográficas, utilizamos
algumas estratégias de leitura propostas por Moita Lopes (1996) e Pietri (2007).
Moita-Lopes (1996) apresenta algumas sugestões metodológicas para o ensino
de leitura em qualquer língua, seja ela materna ou estrangeira. Sua proposta
consiste na construção de estratégias simples como, por exemplo, a construção e
verificação de hipóteses sobre um título ou imagem, levando-se em consideração
o uso de elementos extralinguísticos na compreensão de textos. No nosso caso,
o objeto de leitura foi um filme. Pretendíamos levar o aluno a perceber o texto
por meio de um processo cognitivo de construção de significados, o que
potencializará o

seu aprendizado

e

a compreensão

do material textual

apresentado, no nosso caso, o filme que será exibido.
Por sua vez, Pietri (2007) apresenta e discute duas concepções de leitura
distintas: a que enfoca o leitor e seus aspectos cognitivos no desenvolvimento e
processamento da leitura e de compreensão de textos; e, a que enfoca o texto,
em sua produção, distribuição e papel social. Segundo o autor (2007),

“o trabalho com o texto [quaisquer] em sala de aula consiste em
mostrar seletivamente as partes que o constituem e com base
nesse jogo de esconder e revelar, realizar a elaboração e a
verificação de hipóteses” (PIETRI, 2007, p. 60).
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Sua estratégia pretende ativar gradativamente os conhecimentos prévios
dos alunos para solução de problemas de leitura. A partir dessas estratégias,
compreendemos que as aulas de leitura na escola podem ser associadas à
exibição de produções cinematográficas em sala de aula, desde que assessoradas
por estratégias didático-pedagógicas pertinentes – como as estratégias de
construção e verificação de hipóteses apresentadas por Moita-Lopes (1996) e
Pietri (2007).
Vale salientar que a escolha do filme a ser levado à sala de aula, assim
como também orienta Pietri (2007) em relação à escolha dos textos a serem
levados à sala de aula, requer uma observação das competências e necessidades
dos alunos, bem como das necessidades curriculares a serem trabalhadas.

Descrição da experiência

A
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planejamento

aqui

pedagógico

apresentada
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reuniões
de

de

Português

Instrumental e os mestrandos em Letras da Universidade Federal de Viçosa
(UFV), vinculados ao programa de Tutoria em Língua Portuguesa da referida
instituição. Tudo começou com a necessidade de articulação das teorias de
linguagem, em especial as de leitura, com as práticas de sala de aula do ensino
superior, cujo objetivo se destinava à leitura e à produção dos gêneros
acadêmicos. Era preciso ver a leitura enquanto processo sociointeracional, no
qual os alunos percebessem que ler vai muito além do ato de decodificar
palavras.

Partindo

dessa

constatação,

julgamos

serem

as

produções

cinematográficas um bom objeto de estudo e avaliação das competências de
leitura que queríamos abordar em sala. Em primeiro lugar, pretendíamos chamar
a atenção de alunos para o processo de leitura e antes de usarmos os gêneros
acadêmicos, resolvemos partir da leitura de um filme, com o objetivo de refletir
sobre o processo da leitura. Após muita procura, chegamos ao filme “O leitor.”
Tal filme, mesmo tratando do tema leitura, ainda necessitaria, de nossa parte,
da criação de algumas estratégias de leitura que deveriam ser realizadas antes e
depois da exibição do filme.
Dessa forma, antes da exibição de “O Leitor”, questionamos os alunos
sobre o filme, de forma que os mesmos fossem capazes de criar hipóteses para
Revista Práticas de Linguagem. v. 1, n. 2, jul./dez. 2011

- 55 -

nossas questões de leitura. Nesse momento, seguindo os postulados de Pietri
(2007, p. 17), ativamos gradativamente os conhecimentos prévios dos alunos
para solução de problemas de leitura, ou seja, consideramos nesse momento “o
que se passa na mente do leitor [aluno] no momento em que ele lê: que
conhecimentos prévios precisa ter e que estratégias precisa realizar, para que
compreenda um determinado texto [no nosso caso o filme].”

Em seguida, perguntamos:

(1) “O leitor, o que é?”; “Quem lê?”

Após a pergunta, apresentamos algumas imagens dos atores do filme “O
leitor” e de outros filmes, a fim de fazer com que os alunos adivinhassem por
meio de inferências ou conhecimentos de mundo, quem é o leitor no filme (ver
Figura 1).

(Figura 1 – Atores e hipóteses de leitura sobre quem lê no filme)

De maneira geral, ainda que não tenhamos dados exatos, os alunos,
durante a prática de sala de aula, disseram que “quem lê é o leitor”. Dentre as
hipóteses de leitura suscitadas, temos a indicação de que “quem lê” não era um
personagem interpretado por um ator brasileiro. Aqui, portanto, ativamos, os
conhecimentos cognitivos dos alunos sobre o filme, mas essa informação só
poderia ser confirmada após a exibição de O leitor, ou seja, após a interação com
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o texto cinematográfico. A maioria, embora não tivesse assistido ao filme, sabia
que o filme era estrangeiro por indicações de TV, cinema e/ou outros. Apesar
disso, eles ainda não puderam dizer exatamente quem era o leitor, ficando, em
sua maioria, com as hipóteses de que quem lia era o n° 4, 1 ou 2 (Figura 1).
Esse tipo de atividade, portanto, faz o leitor perceber que a leitura é um trabalho
de construção de sentidos, baseado em fatores linguísticos e extra-linguísticos
(Cf. MOITA-LOPES, 1996).

(2) “O que é lido no filme?”

Nesse momento, muitos alunos recorreram ao seu imaginário de leitura
que, ao que nos pareceu, estava permeado de clássicos da literatura universal
e/ou portuguesa. A confirmação do tipo exato de leitura realizada por um dos
personagens do filme só seria confirmada (ou não) durante a exibição do filme.
(3) Apresentação da sinopse1 do filme

Após essa ação, ainda perguntamos: (a) quem é Hanna? Indique que atriz
a interpretou dentre as imagens apresentadas (Figura 2); (b) “Quem é Michael?
Indique que ator o interpretou dentre as imagens apresentadas” (Figura 2); (c)
“Quantos anos tem Hanna?”; (d) “Quantos anos tem Michael?”; (e) “O que
Hanna esconde?”; (f) “Por que Hanna é levada ao tribunal?”; e (e) Dentre as
imagens (Figura 2) apresentadas que atriz/ator ganhou o Oscar com este filme?”

1

“Nos anos de 1950, pouco depois do fim da Segunda Guerra Mundial, o jovem Michael Berg
adoece e passa a ser cuidado por uma bela e estranha mulher, Hanna, que tem o dobro de sua
idade. Michael logo se recupera, mas Hanna foi embora. Ao encontrá-la, os dois têm um breve mas
intenso romance. Uma paixão cada vez maior, temperada com as leituras de obras clássicas que
Hanna sempre faz para o amado. Apesar disso, Hanna misteriosamente desaparece outra vez.
Passados oito anos, Michael é agora um aluno de Direito que acompanha julgamentos de crimes de
guerra cometidos pelos nazistas. É nesse momento que Hanna reaparece na vida do rapaz. Mas
para a surpresa dele, a mulher está no banco dos réus do Tribunal. Enquanto o passado de Hanna
é revelado, Michael descobre um segredo que poderá impactar na vida de ambos” (CINEMENU,
2010, on line).
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Quem é Hanna?

Quem é Michael?

(Figura 2 – Hanna e Michael em imagem, as hipótese de leitura)

De forma geral, os alunos, já tendo decodificado o texto de sinopse do
filme, entenderam que Hanna tinha o dobro da idade de Michael, que ainda é
jovem. Entretanto, os alunos ainda não puderam dizer exatamente quantos anos
tinha cada um dos personagens. Sendo assim, suas hipóteses de leitura sobre
quem era Hanna recaíram sobre as indicações 1 e 2; e sobre Michael recaíram
sobre as indicações 2 ou 4. Entretanto, aqueles que não alcançaram essa leitura
ainda disseram outras opções como a 4 ou 5 (para Hanna) e 5 (para Michael).
O que podemos notar é que as opções de escolha foram se eliminando até
que o aluno ficasse com apenas poucas hipóteses para serem confirmadas.
Nesse momento, as respostas de leitura só seriam resolvidas no contato com o
texto (filme). Outras perguntas não poderiam ser respondidas completamente
nem pelo aluno, nem pelo texto, mas somente por meio da interação em sala de
aula, com demais alunos, com o professor e/ou outros textos. Aqui evidenciamos
que a leitura não é dada, mas construída num contínuo jogo de confirmar ou
desfazer hipótese de leitura. Nesse jogo, fica claro que as repostas estão: (a) no
texto, ou seja, no material linguístico dado, no nosso caso uma produção
cinematográfica; (b) no conhecimento de mundo do leitor, em suas leituras,
vivências e aprendizados cotidianos ou técnicos;

e (c) na interação autor do

texto (diretor do filme) e leitor (alunos), mediados pelo material linguístico dado,
no nosso caso do filme O leitor.
Com isso, criamos o que propõe Pietri (2007) e Moita-Lopes (1996), ou
seja, um estimulante “jogo de leitura”, em que o aluno, ao se defrontar com as
perguntas de interpretação, não tem todas as respostas de leitura e, por isso,
deve buscá-las. Dizemos jogo, pois percebemos que o aluno, seja de nível básico
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ou superior, ao se defrontar com essas ações pedagógicas, se empenha em
encontrar respostas, pois o jogo de leitura depende disso. Assim, ao ser
apresentado ao texto (filme), o aluno presta atenção em detalhes, buscando
responder o que seu conhecimento de mundo ainda não pode.
Por fim, podemos dizer que as perguntas realizadas oralmente serviram de
introdução ao filme. Foi criado, ainda que informalmente, uma espécie de jogo
no qual os alunos deveriam ver se suas hipóteses de leitura se manteriam
durante o passar do filme ou não. Ao final da exibição de “O leitor”, que se deu
em duas partes, voltamos às questões propostas antes da exibição do filme. As
descobertas das respostas para as questões de leitura foi uma atividade divertida
e curiosa, que estimulou os alunos a prestarem atenção em partes específicas do
filme, o que colaborou para o entendimento do filme como um todo. Foi
descoberto, por exemplo, a idade exata de Hanna. Foi visto ainda que quem lê é
Michael, durante a fase adulta e não durante a sua juventude.

Avaliação dos resultados

Os alunos, através da atividade descrita acima, puderam perceber que
nem todas as perguntas de leitura eram possíveis de se responder apenas
através do filme exibido. Descobriram ainda que muito de seu conhecimento de
mundo ajudou a encontrar respostas para as questões de leitura formuladas.
Eles evidenciaram ainda que uma hipótese de leitura formulada deveria ser
compatível com as demais hipóteses já construídas, sob condição de construir
uma interpretação impossível.
Por meio desta atividade, ainda foi percebido e explicitado que a leitura se
dá por meio da interação, na qual o leitor, por meio de seu conhecimento de
mundo, deve interagir com o autor via texto, a fim de construir significados –
afinal o significado não é dado, mas construído, como foi percebido pelos alunos
durante as atividades da disciplina.

Considerações finais

Diante do relato de experiência aqui apresentado, que se pautou na
exposição de uma experiência de ensino que articulou o objeto fílmico com
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teorias de leitura, evidenciamos que as estratégias de ensino aqui propostas
podem ser utilizadas em outros ambientes de ensino/ aprendizagem de língua
materna, além do universitário aqui enfocado. Isso ocorre, pois os alunos, de
forma geral, ainda precisam perceber que o sentido do texto e do mundo a sua
volta não é dado, mas construído por meio de sua atuação e/ou inserção no
mesmo.
A experiência de ensino aqui descrita, apesar de singela, demonstra com
clareza a necessidade do trabalho com a leitura em sala de aula, de forma a
atuar com a mesma enquanto processo de decodificação, cognição e interação. É
ainda interessante perceber que o aluno passa a ser um agente no processo de
leitura e compreensão: ele não apenas absorve as ideias do autor, mas constrói
a compreensão baseado em conhecimentos linguísticos e extra-linguísticos e
realiza, para isso, um processo de construção de hipóteses que serão
confirmadas ou refutadas a partir do próprio material de leitura e de seus
conhecimentos. Dessa forma, passa-se a existir a ideia de leitura possíveis.
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